جامعت فرحاث عباس – سطيف– 01
كليت العلوم إلاقتصاديت والتجاريت وعلوم التسيير
قسم ............
التخصص...............:

جقرير جربص مقدم الستكمال متطلباث شهادة الليساوس بعىوان :

عنوان تقرير التربص
اسم املؤسسة
فترة التربظ :مً  ..../../..ئلى ..../../..

جحت إشراف ألاستاذ(ة):

من إعداد الطالب(ة):

.......................

....................

جحت جأطير السيد(ة):
....................

السىت الجامعيت2021 / 2020 :

يهدف هرا الهمىذج ئلى جىحيه ظلبت الظىت الثالثت ليظاوع للعسٍلت العلميت الظليمت في ئعداد وجدسٍس جلسٍس
التربظ الطخكمال مخعلباث الحطىل على شهادة ليظاوع ل م د.

أوال :مفهوم التربص
التربظ هى كضاء فترة شمىيت مدددة في شسكت ما لخدليم هدف معين ،خيث ًدخاج العالب ئلى التربظ
ليخعلم الجاهب الخعبيلي امللمىض املكمل للجاهب الىظسي امللدم في الجامعت  .داخل املإطظت ًخعسف العالب
على كل مبادئ املىضىع املخخاز في جلسٍسه وٍسي كيف جمازض عمليا ،وذلك مً خالل شٍازة املإطظت بشكل
دوزي ،الخعسف على املطلحت (أو املطالح ) التي حعنى بمىضىع الخلسٍس ،إلاظالع على الىزائم وإلاحساءاث ،ظسح
الدظاؤالث املخعللت بكيفيت طير مىضىع الخلسٍس ،الخعسف على العالكاث والخفاعالث املسجبعت بمىضىع
الخلسٍس ...،وغيرها مً الىطائل التي حظاعد في ئهجاش
ثاهيا :خصائص جقرير التربصً :خميز جلسٍس التربظ بما ًلي:
 جلسٍس التربظ ليع مركسة؛ (و يفظل أن يكون عىوان التقرير بمتغير واحد فقط)
 جلسٍس التربظ ًخضمً في حاهبه الىظسي إلاظاز املفاهيمي فلغ ؛ (ال ًخعدي خمست ضفداث)
ً خم ضبغ ئشكاليت (حظاؤل وخيد فلغ ) دون حظاؤالث فسعيت أو فسضياث و هرا بىاءا على جخطظ
العالب و باإلجفاق مع ألاطخاذ املشسف؛
 مىاضيع جلسٍس التربظ جخميز بالبظاظت وطهىلت املالخظت والخدليل؛
 حظخخدم املالخظت و امللابلت ووزائم املإطظت كأدواث لجمع البياهاث وال ٌظخخدم الاطخبيان ؛
ً خعين على العالب إلاظالع على مىضىع بدثه وإلاملام به كبل أن ًخىحه ئلى مإطظت الخعبيم .

ًا

ثاللا :ألاهداف املرجوة من إهجاز جقرير التربص ٌ :ظمذ للعالب بخدليم مجمىعت ما ًلي:
 جلسب العالب مً واكع املمازطاث امليدًاهيت ملىضىع جسبطه في املإطظت مدل الدزاطت ؛
ّ
املدطل عليها خالل املظاز الجامعي واكدظاب بعض الخبرة املهىيت؛
 ئخخباز بعض املعازف الىظسٍت
 اكدشاف ظسوف العمل في املإطظت و حعلم كيفيتالاهدماج في بيئت مهىيت؛
 شٍادة معازف العالب بمعلىماث خىل املإطظت مدل الدزاطت و اللعاع الاكخطادي الري جيخمي اليه؛
 جدعيم زوح الخدليل و املبادزة لدي العالب مً خالل حشخيظ أوحه اللطىز واكتراح خلىل عمليت
للمإطظت مدل الدزاطت؛
 حعلم ألاضىل العلميت إلهجاش الدزاطاث الخعبيليت و البدىر العلميت؛

رابعا :هيكل التقرير (من حيي املحتوو)
 - 1ورقت الواجهت( :ضًسفم همىذج الىاحهت في اخس ضفدت مً هرا الهمىذج )؛
 - 2ورقت بيظاء؛
لب ألولئك ألاشخاص الرًً
 - 3ورقت الشكر ( :في صفحت واحدة لجميع الطلبت ) هى عسفان مً الغ ة
ُ
أعاهىا و أطهمىا في الخلسٍس ،وأول مً ٌشكس ألاطخاذ املشسف ،واملإظس باملإطظت املظخضيفت للمتربظ
وٍعلب عدم املبالغت في الشكس أو ذكس أشخاص لم ًكً لهم دوز في طير التربظ.
 - 4ورقت إلاهداء ( :في صفحت واحدة لجميع الطلبت ) ئن ئهداء البدث ئلى أشخاص آخسًٍ ليع
ضسوزٍا في ألابدار ،وعلى السغم مً ذلك فم د حسث عادة الكثير مً الباخثين في البدىر العلميت
جخطيظ ضفدت لإلهداء ،بديث يهدون حهىدهم وعملهم الري كامىا به ئلى ألاعصاء لديهم كأفساد
ألاطسة أو ألاضدكاءُ ،وٍساعى في إلاهداء البظاظت و الاخخطاز .
 - 5فهرس التقريرً :خضمً الخعت التي جم بىاء الخلسٍس على أطاطها وضفداتها؛
 - 6قائمت الجداول و ألاشكال ( :في صفحت واحدة ) ًخضمً الجداول واملخععاث التي جم جىاولها في
الجلسٍس وضفداتها؛
املقدمتً :مهد فيها ملىضىع جلسٍس التربظ بشكل مخخطس خيث ًبين العلبت أهميت مىضىعهم  ،و مدي جىافله
مع املطلحت أو املإطظت مدل الدزاطت  ،و كرلك جددًد الفترة الصمىيت التي أحسي فيها التربظ  ،و ًمكً أن
حشخمل امللدمت على الىلاط الاطاطيت الخاليت:
 جمهيد ملىضىع التربظ؛
 ألاهميت و الاهداف مً املىضىع؛
 املهمت املعلىب ئهجاشها مع جددًد الاظاز الصماوي و المكاوي ؛
 ظسح ئشكاليت جكىن في ضيغت حظاؤل وخيد فلغ؛
 العسٍلت و ألادواث املظخخدمت لخدليم هدف التربظ .
 - Iإلاطار املفاهيمي ملوطوع التربص( :ال ًخعدي  5ضفداث)

 -1-Iمفهوم و أهداف....
 -2-Iالسيرورة أو الجاهب الاجرائي للموطوع...
.....
 -IIمعالجت موطوع التربص في املؤسست محل الدراست( :مً  20ئلى  30ضفدت)
 -1-IIجقديم املؤسست
 -1 -1- IIجقديم البطاقت التقىيت للمؤسست (جاريخها ،الهيكل التىظيمي ،مىتجاتها ،خدماتها)... ،

 -2 -1- IIجقديم املصلحت املعىيت بموطوع التربص

 -2-IIجحليل البياهاث و جقديم هتائج التربص
 -1-2-IIجحليل البياهاث (عرض الجاهب الاجرائي ،جحليل ،مىاقشت)........ ،
 -2-2-IIجقديم الىتائج
الخاجمتً :مكً أن حشخمل الخاجمت على الىلاط الاطاطيت الخاليت:
 جخضمً بشكل عام الاطخيخاحاث التي جىضل ئليها ال ظلبت و التي جمثل ئحابت على الاشكاليت
(الدظاؤل املعسوح في امللدمت) ؛
 ئبساش أهم املهازاث املكدظبت مً خالل هرا التربظ (ظسٍلت ئعداد بسهامج جكىٍني مثال)؛
 الطعىباث التي واحهذ العلبت في ئهجاش جلسٍس التربظ ؛
 إلاكتراخاث.

قائمت املراجع
قائمت املالحق
الغالف الخارجي  :و ٌشخمل على صفحت امللخص التي ًبرش فيها العلبت كل مً أهداف الدزاطت والعسق
كتراخاث التي كدمذ اطدىادا ئلى هره

املظخعملت فيها ،ئضافت ئلى ذكس ألهم الىخائج املخىضل ئليها وأهم إلا
الىخائج.
املصادرً :خعين على العلبت الالتزام باملىهجيت الصحيدت في التهميش

(املطادز) و هي متاحت على موقع

الكليت
الخط ً:فضل في كخابت جلسٍس التربظ اطخخدام خغ مً هىع

 Simplified arabicبحجم  14لكً ًجب

اطخعمال حجم خغ أكبر و زخين  Grasباليظبت للعىاوًٍ ،على أن ًكىن حجم الخغ واضح وملسوء ،كما أن
هىامش الطفدت ًفضل
أن جكىن على الىدى

هامش الطفداث مً ألعلى

 2طم

الخالي:

هامش الطفداث مً ألاطفل

 2طم

هامش الطفداث عً اليمين

 2.5طم

هامش الطفداث عً اليظاز

 2طم

املظافت بين الخعىط

1.15طم
بالتوفيق للجميع.

